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Møte i Monitoring Committee (MC) for Østersjøprogrammet 2007 – 2013
oppsummering fra møte i Warszawa 15. mai 2014
Møtet ble ledet av Polen, som har formannskap i programmet i 2014.
EU Strategy for the Baltic Sea Region & Seed Money Facility

Joanna Kiryllo fra EU-kommisjonen gav en oppdatering vedrørende arbeidet med EUs
Østersjøstrategi. Bl.a. ble det vist til et dokument om governance av makroregionale strategier
som vil bli lagt fram 22. mai. Også den femte årskonferansen ble nevnt, der EU-kommisjonen
vil avholde bilaterale møter med alle PAC og HAL (ansvarlige for prioriterte områder og
horisontale tema). Neste årskonferanse for strategien vil bli avholdt i Riga i juni 2015. Kiryllo
nevnte også møtet som vi organiserte i Oslo 6. mai for norske aktører. Undertegnede utdypet
dette litt på oppfordring fra Kiryllo. EU-kommisjonen var godt fornøyd med arrangementet i
Oslo og ønsket norske aktører velkommen inn i arbeidet med Østersjøstrategien.
Eeva Rantama fra JTS gav komiteen en oppdatering angående seed-money ordningen for EUs
Østersjøstrategi - som administrerers av sekretariatet i Rostock. 2 søkerunde er konkludert og
38 nye prosjekt fikk midler (1,7 mill €uro fordelt). 4 prosjekt har norske partnere med 
En analyse blant prosjektaktørene viser en betydelig interesse i regning av Interreg Østersjøprogrammet for mulig hovedprosjekt. Ordningen med så-midler skal i utgangspunktet støtte
prosjekt inn mot alle relevante program i regionen – ikke bare Interreg BSR. 1. september
2014 vil første runde prosjektene være ferdige og sluttrapport skal innleveres. Disse vil gi
nyttig informasjon for hvordan ordningen fungerer og hvor klare prosjektene er for å søke om
hovedprosjekt i ulike program.
Det ble spurt om det vil være en 3 søkerunde – før Østersjøprogrammet 2014 – 2020 kommer
i gang med sin ordning. JTS bekreftet at det legges opp til en 3 runde for disse midlene
(677.000 €), men at denne i hovedsak vil gå til søknader som allerede er mottatt under 2 runde
(ytterligere 35 stk). Her var det flere søknader med god kvalitet som ikke kom med i den
runden tildeling. Det vurderes i tillegg å åpne for noen nye prosjekt innen SMB og det indre
marked. Ordningen med seed-money i det nye programmet er ikke forutsatt startet opp før
høsten 2015. JTS ønsker å ha fokus på prosjektene som allerede har mottatt støtte og gjøre
disse klare for full søknad. Mer informasjon på http://seed.eusbsr.eu/
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering
1

State of programme implementation

JTS presenterte programmets hovedresultat så langt (basert på 49 prosjekt som har levert sin
sluttrapport) – jfr. årsrapport for program-implementering 2013. En oversikt over alle
godkjente prosjekt (90) og gjennomførte prosjekt under programmet ble vist – per prioritet. 78
prosjekt er avsluttet pr. utgangen av april 2014. 57 har levert inn sluttrapport og 44 har mottatt
sluttutbetaling. 12 prosjekt pågår fortsatt. Det ble også gitt en oversikt over antallet endringer
godkjent underveis og opplyst om hovedgrunner til ulike typer endringer prosjektene har søkt
om. Komiteen fikk videre en presentasjon av prosjektet «Submariner» (v/prosjektleder) og
oversikt over prosjektets resultat og erfaringer samt hva partnerskapet har gjort og vil gjøre
videre for å skape langsiktige effekter. Partnerskapet har etablert en såkalt EEIG (European
Economic Interest Group).
Den finansielle status ble gjennomgått inkl. hvor mye midler som er utbetalt til prosjektene.
Det var ingen de-committment i 2013 og det ser ikke ut til å bli problemer i 2014 heller.
Opplegg for den planlagte konferansen i Warszawa i november ble presentert. Denne skal
både summere opp nåværende program og presentere det nye programmet for 2014 – 2020.
På nettet finnes et «output library» for å markedsføre resultat fra programmet. 123 ulike
resultat ligger nå tilgjengelig og flere vil bli lagt til løpende.
http://eu.baltic.net/Project_Output.21098.html
Østersjøprogrammet vil sammen med Nordsjøprogrammet gjennomføre en 90 minutters
workshop om blå vekst under EUs maritime dager i Bremen 19.- 20. mai.
Konklusjon: Årsrapport for implementering av programmet ble godkjent
External Programme Evaluation (ex post evaluering)
Forslag til gjennomføring av en evaluering av prosjektresultat av programmet ble presentert og
godkjent på forrige møte i MC i desember 2013. JTS er etter en skriftlig prosedyre vedrørende
endelige rammer for evalueringen i ferd med å gjennomføre en anbudsrunde. Enkelte av medlemslandene har ytret ønske om å opprette en egen styringsgruppe for evalueringen, og i møtet ble denne
gruppen bekreftet opprettet og medlemmer oppnevnt. En fra hvert land vil delta. Fra Norge deltar
undertegnede.

En viktig del av evalueringen vil være å etablere grunnlag/status for å måle resultat av det nye
programmet (baseline for indikatorene).
Konklusjon: Planen for gjennomføring av evalueringen ble godkjent samt opprettelse av en
styringsgruppe for evalueringsarbeidet.

(Oppdatert info: Det kom inn tilbud fra 8 ulike konsortier i anbudsrunden. Etter en gjennomgang av
tilbudene i JTS ble anbefaling og underlag sendt til styringsgruppa i skriftlig prosedyre. Gruppa støttet
JTS sin anbefaling om å velge tilbudet fra Ramböll Management Consulting AB (Sverige). Første
møte mellom evaluator og JTS gjennomføres i Rostock 8. juli).
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Any other business

Kontrakten vedrørende kontoret i Riga er forlenget ut 2015. Dette for å sikre staben i Riga (3
personer) og kontorlokaler for disse.
Next meetings

Neste møte i Monitoring Committee for 2007 – 2013 programmet vil bli avholdt i kant med
programkomiteens (JPC) – eller første møte i det nye programmets MC (avhengig av når EUkommisjonen godkjenner programmet) - 25. november i Warszawa, Polen.
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